
T a n a c s ü l e s 
esz 1. k e r ü l e t 

Tegnap, pénteken a belvá- figyelmet, s javasolták erre 
rosi I. számú pártszervezet vonatkozó tanulmány kidől 
Viktor Hugó utca 5. szám 
alatti helyiségében ülést 
tartott a szegedi I. kerületi 
tanács. Megtárgyalták azt a 

gozását. Többen szóvá tették, 
hogy a belvárosi üzletek fel-
újítása — mint a Széchenyi 
étri cipőbolt és a Kárász ut 

lakásépítések, az intézmé- cai ajándékbolt — munkái 
nyek és a közlekedés fe j - indokolatlanul elhúzódnak, 
lesztéséről készült jelentést, Ez rontja a városképet, sok 
amit Ötott Béla, az építési szemetet és rendetlenséget 
és közlekedési állandó bizott-
ság elnöke és László Iván a 
kerületi tanács építés-köz-
lekedési csoportjának veze-

okoz. Felhívták az építési 
hatóság figyelmét, hogy a 
hasonló munkák engedélye-
zésekor kösse ki a befejezési 

tője terjesztett elő. A jelen- határidőt. László Iván vá-
tés tartalmazta mindazokat laszadása után határozatot 
a tervbe vett építkezéseket, hozott a tanács több építési-
amelyekre a jelenlegi ötéves fejlesztési kérdésben, egye-
;.erv időszakában kerül sor az bek közt arról is, hogy a 
l. kerületben. 

A vitában 
Nitsinger Gyula városi 

belvárosi üzletek tulajdono 
felszólaltak: sait az építési hatóság szó-

ta- lítsa fel korszerű neoníel-
íácstag, az újszegedi pár t - iratok alkalmazására, 

szervezet titkára, Sallai Fe- A második napirendi pont-
renc, Reguly Ernőné, Hödör ban közérdekű kérdésekben 
István, Nagy Mihály, Csikós lettek előterjesztést: dr. Bö-
Rudolf, dr. Mucsi' Józsefné, dő István, a kerületi tanács 
Kovács István, Szigeti János, vb. titkára. Pópity Lajos, 
Kellner János és Pigniczky Sallai Ferenc, Reguly Emőné, 
György tanácstagok és dr. Kovács István, Nitsinger 
Varga János vb-elnök. ' Leg- Gyula, Szigeti János és Pál-
többen a Tisza-híd felújítása falvi István tanácstagok és 
miatt felmerülő közlekedési Kocsmár János, a belvárosi 
és forgalomszabályozási II. számú pártszervezet veze-
problémákra hívták fel a tőségi tagja. 

Művészeti díjasaink 

Földgázkincsiink távlatai 
Szegednek és környékének tíz évvel ezelőtt még dó jának a bevezetése, vagy 

nem volt feltárt energiabázisa. Az elmúlt évtizedben olcsóbb konstrukciók, kály-
azonban jelentős változás történt ezen a fronton. A haféleségek megjelenése a 
szegedi szénhidrogén-medence olyan lehetőségeket kínál, piacon. Ebben a szegedi va-
amilyenről valamikor nem is álmodtak e nagyvároslakói, sasüzemek is segítséget ad-

A helyi energiaforrások hasznosítása évekkel ezelőtt hatnak, 
megkezdődött. Az eddigi tapasztalatokat és a felhasz- Természetesen a gyors fe j -
nálás fokozásának lehetőségeit legutóbbi ülésén az lődéssel párhuzamosan nö-
MSZMP Szeged városi végrehajtó bizottsága is meg- vélni szükséges a karban-
tárgyalta. Olyan határozatokat hozott és ajánlásokat tartó és szolgáltató kapaci-
tett, hogy a következő években a lehető leggyorsabban tást, sőt meg kell oldani a 
fokozzuk a földgázkincs hasznosítását mozgékony és gyors szerviz-

szolgálatot is. Ugyancsak 
Az utóbbi het evben Sze- nyeket fut . A viszonylag ala- szorgalmazni kell java-

ged gázenergia felhasználása csony üzemeltetési költségek solja a párt-végrehajtóbi-
harmincszorosára emelke- arra ösztönöznek néhány zottság a gázellátásba ed-
dett. A gázmű és az erőmű gazdaságot és vállalatot, d j g nem vont területeken 
földgázalapra rendezkedett hogy ú j kutakat fúrassanak. a gázvezetékek építését Él-
be. Növekedett a fogyasztók Eddig elkészült a Haladás képzelhető ilyen területeken 
száma is: jelenleg földgázzal Tsz, a Móra Ferenc Tsz, a társulások létrehozása, s 
üzemel 21 kazán, 1022 gáz- Textilművek és az egyetem hosszú lejáratú kölcsönök 
égői és 1129 konvektor. termálkút ja. A termelés zö- nyújtása a gázfogyasztásba 

A rohamosan növekvő ú j vetkezetek és az egyetem részt venni kívánó lakók-
fogyasztók bekapcsolása ne- kútjai üzemelnek, a Textil- nak. Ugyancsak kívánatos-
hézségeket is okozott a gáz- műveké még nem, csak jö- nak tartják, hogy a követ-
ellátásban. Kicsinek bizo- vőre. kező esztendőkben minél 
nyúlt a földgázbontó kapaci- A gőz másodlagos energia- több szegedi vállalat, üzem 
tása és a gerincvezetékek hordozóként szerepel, mivel és intézmény térjen á t a 
keresztmetszete is. A bontó a gőzt előállító energia szén földgáztüzelésre, 
kapacitását azóta bővítették és gáz, de leginkább föld- Az energiahelyzetben be-
nap 100 ezer köbméteres tel- gáz. Tavaly a gőznek csak következett változás, a he-
jesítményre. A vezetékek 9,7 százalékát állították elő lyi lehetőségek fokozottabb 
felújítása, kicserélése is el- szénből, a többit földgázból, kiterjesztése, a hasznosítás 
kezdődött, mivel az ötven- Jelenleg 23 üzem, illetve in- növelése sok ú j elképzelést 
éves és elavult gázcsőháló- tézmény használja fel az válthat valóra. A párt-vég-
zat nem felel meg a köve- erőmű által termelt gőz- rehajtóbizottság népgazdasá-
telményeknek. energiát E tekintetben i s j e - gi szempontból is helyesnek 

A földgáz mellett a ter- J f n t ó s a fejlődés, mert 1958- tartaná olyan üzemek létre-
málvizet használják fűtésre. « a k 1 6 tonnát ta- hozását Szegeden, mint pél-
Az újszegedi kísérleti hévíz v a l F viszont már 148 028 tón- dául a gyógyszer, műanyag, 
920 lakást és más létesítmé- na gőzt termeltek Szegeden, műtrágya, műgumi, gázko-

Az energia-felhasználas rom. Ugyanakkor módosítani 
s t rukturajanak ilyen valto- kell a távlati terveinkben 
zása nagymértékben háttér- szereplő gázfelhasználás 
be szorította a szenet Amíg mennyiségének mértékét és 
ket évvel korábban 295 ezer . . . . .. ,. 
tonna szén érkezett Szeged- c é l s z e r ű n e k I a t s z l k a 

re, addig a múlt évben csak gazarak mérséklésé is. 

Vadas Kiss 
László 

Mocsár Gábor 
Néhány éve még tősgyöke-

res debreceninek számított, 
most pedig már jóideje tős-
gyökeres szegedi. Hogy ilyen 
hamar és ilyen jól otthonra 
lelt az Alföld alsóbb sarká-
ban is, az alighanem nyug-
hatatlan riporteri kíváncsi-
ságával magyarázható. Az 
ú j tá jék ú j titkokat villantott 
fel előtte, s míg ezeknek az 
emberi-társadalmi kutatniva-
lóknak végére nem jár, biz-
tosan jól is érzi magát ná -
lunk. 

Arra meg egyenesen büsz-
kék lehetünk, hogy azok a 
művei., amelyeknek az or-
szágos hírt leginkább köszön-
heti, már szegedi munkálko-
dása alatt jelentek meg: Sze-
geden vehette kézbe a Piros együtt a már-mar tucatnyi 
tövű nád első kötetét, a Ná- kötetre rúgó életművet — 
lünk, vidéken című tanul- jutalmazza most a József 

Attila-díj második fokozata. 
A novellista, a riporter, a 

mány-gyűjteményét, a Fecs-
kék és miatyánk című no-

Minap bősz haragú, félté- velláskötetet, s itt kopogta tanulmányíró, a szatírák 
kenységében eszét vesztett gépbe két szatirikus történe- szerzője kapta meg ezzel a 
szerecsen volt, félelmetes 
Otelló, minden ízében rette-
netes mór. Telivér elszántsá-
gú és gyermekien naiv, 
őszinte szívű és galádul be-
csapott. Színházi közönsége 
döbbenten figyelte súlyos, 
drámai alakítását. Egy má-
sik arca megint közelről em-
lékeztet. Akkor is nemes te-
kintetű, délceg hadvezéri 
egyéniségére ámultunk rá — 
Radames szerelmétől magára 
hozott balsorsának veremri-
deg kriptájába. Aidával bú-
csúzott az élettől, ,,a fá jdal -
mak völgyétől". Sorakoznak 
az arcok, bár 
maszk, festék színezi át- Va-
lami azonban közös bennük: 

tét is, amely egy kötetben 
közreadva szerzett nagyon 
sok hívet a szatíraíró Mo-
csár Gábornak. 

E gazdag, termékeny éve-
ket — 6 természetesen velük 

megérdemelt elismerést, egy 
sok húron játsszó, sok dal-
lamot pengető, s bizonyára 
még nagyon sok meglepe-
téssel szolgáló íróművészt. 

A. L. 

Tornai László 

Fiatal ember, a budapesti 
Műszaki Egyetem építész-
mérnöki karán 1956-ban 
végzett. Szegedre kerülvén 
önmaga is két évig működött 

szegedi ezen a pályán: a 
É p í t ő i p a r i Technikumban 
tanított. 1958. óta, tehát tíz-

, éve, a Szegedi Tervező Vál-
a nagy zenedramakban rá l a l a t n á l d 0 i g 0 z i k . 
szinte mindig a halált vagy 
a boldogtalanságot osztották, 
a tragédia szenvedő hősét, 
akinél ha eljön, végzetül ko-
pogtat be az élet nagy pilla-
nata. Manrico nyughatatlan 
boldogságvágyára a fel nem 

Kitüntetését, az Ybl-díj 
harmadik fokozatát két, 1963-
ban tervezett és 1966-ban 
fölépült munkájára kapta. 
Az egyik a szegedi Béke ut-
cai 16 tantermes általános 

temert ° to tvér "bosszúT'páik)- iskola^ amelynek tervével 
i—ár ip Szeged varos megosztott mu-
Rnlvaö szaki ösztöndíját, majd 1966-
ooiygo b a n a m á r e l k é s z ü t t épület-

tel az Építésügyi Miniszte-

sa sújt , Eriket a tenger le-
gendás kóbora, a 
Hollandi fosztja meg szerel 
mesétől, Cavaradossit a 
rendőrkopó ragadja el mű-
• érméből, s Tosca remegő 
aggódása kíséri a halálba. 

Egy évtizede, hogy Szege-
den él Vadas Kiss László, s 
tucatnyi nagy hőstenor sze 
repet énekelt. Kivételes han 
gi adottságaira egyre több-

rium nívódíját is elnyerte. MÁV lakóépület. Gyulára 
A másik munka ugyancsak művelődési házat. Szegeden 
iskola, a gyulai Erkel Ferenc a Kossuth Lajos sugárúti 
gimnázium — az egykori postaépület helyén 25 ezer 

állomásos t.elefonközpontból 
és ú j postai irodaházból álló 

Alma Mater — bővítése. 
A tervező vállalatnál első 

épülete — kétéves statikusi 
^ munkakör után — Űjszege-
ször figyeltek odaT Budapes- den a Rózsa Ferenc sugárúti 
ten is, ahol az opera félál- általános iskola. Akkor erre 
lásban szerződtette, külföldön a munkára az előirányzott-
is: a napokban tért vissza nál lényegesen olcsóbb ter-
Kolozsvárról, rövidesen Te- vezés miatt kapta a város 
mesvárra készül. Művészetét műszaki ösztöndíját, 
most, április 4-e alkalmából Jelenlegi munkái részben ipari Tudományos Egyesület) 
kitüntetéssel méltányolták: a még tervezés alatt állnak, helyi csoportjának titkára 
Liszt Ferenc-díj második részben már elfogadták és az I. kerületben tanács-
iokozatát kapta. őket. Ez utóbbi az Indóház tag. 

N. I, tér re tervezett 15 lakásos K. E. 

7 emeletes, 44 millió forint 
beruházási költséggel meg-
valósuló épületkomplexumot 
tervez. 

S hogy ez a röp-portré tel-
jes legyen társadalmi funk 
cióinak fölsorolása sem ma 
radhat el: az ÉTE (Építő-

185 ezer tonna, pedig ebben 
az időszakban az energiafo-
gyasztók száma jelentős 
mértékben növekedett A 
szénfelhasználás további 
csökkenése várható, hiszen a 
szegedi szénhidrogénmező 
majdnem fél évszázadig ké-
pes ellátni a várost és kör-
nyékét földgázzal. 

Az ország legnagyobb 
földgázkészlete jelenleg a 
szegedi medencében ismert, 
s a gázfelhasználás fokozá-
sát külön is indokolja az a 
tény, hogy az olajkitermelés 
során nagy tömegű kísérő-
gáz szabadul fel. A kísérő-
gáz felhasználása pedig a 
közvetlen környéken a leg-
gazdaságosabb, mivel az 
csökkent nyomáson is továb-
bítható a városi hálózatba. 

A kísérőgáz mennyisége 
jövőre tovább növekszik, de 
annak csak egynegyedét 
használjuk fel jelenleg. Ezért 
is szükséges a gyorsabb fej-
lesztés, a fokozottabb hasz-
nosítás. 

A párt-végrehajtóbizottság 
állásfoglalása igen helyesen 
határozza meg a földgázfel-
használás irányát, mert f i-
gyelembe veszi a terület 
ipari fejlődését, a lakosság 
igényeinek várható alakulá-
sát és a meglevő energiafor-
rásból adódó lehetőséget, elő-
nyöket. A határozat ponto-
san körvonalazza, hogy olyan 
energiahordozó felhasználá-
sát kell szorgalmazni, amely 
viszonylag a legkisebb anya-
gi ráfordítással állítható elő, 
amelynek legkisebb a szál-
lítási igénye és a felhaszná-
lók beruházási költsége. 

Ebből az elvből kiindulva 
a párt-végrehajtóbizottság 
olyan álláspontot foglalt el, 
hogy a szénfelhasználást év-
ről évre csökkenteni kell, nö-
velni a földgáz felhasználá-
sát, valamint az erőmű von-
zási körzetében a gőzfel-
használást. 

A javaslat előreláthatóan 
újabb gerincvezeték építését 
tar t ja szükségesnek a szén-
hidrogén-medence és a vá-
ros között Ez indokolt biz-
tonsági szempontból is, de a 
kapacitás állandó emelkedé-
se miatt is. A városi gázel-
látást fokozatosan felváltják 
földgázzal. Újszeged után a | 
szegedi városrész külső te- ! 
rületeit (a nagykörúton ki- ' 
vüli részeket) még ebben az j 
évben földgázra állítják á t 
Jövőre a nagykörút és a Le-
nin körút közötti városrész 
fogyasztói, 1970-ben pedig a 
Lenin körúton belüli város-
rész fogyasztói térnek át a 
földgáztüzelésre. 

Javasolja a párt-végrehaj-
tebizottság, hogy a lakások 
fűtésében is segíteni kell a 
földgáz gyorsabb elterjedé-
sét, s ennek érdekében az 
illetékes szervek szorgalmaz-
zák a fűtőberendezésekkel 
történő jobb ellátást Helyes 
lenne a gázkályhák hitelak-

A part-végrehajtóbizott-
ság ülésén elfogadott elvi 
határozatok reálisak, az a 
felelősség tükröződik ben-
ne, amelyet pártunk sze-
gedi vezetői éreznek az itt 
levő gazdag energiabázis 
hasznosításáért A végre-
haj tás a tanácsi és gazda-
sági vezetők feladata lesz 
már a jelenben és a jö-
vőből egyaránt 

PártküWöil-
ségünk 

Japánban 
A Japán Kommuni.v. 

Párt Központi Bizottságána.. 
meghívására a Magyar Szo 
cialista Munkáspárt küldött 
sége április 2-töl április 4-ig 
látogatást tett Japanban. 

A küldöttség látogatása 
során felkereste a Japá. 
Kommunista Párt Közpon 
Bizottságát es annak küldölt 
ségével tárgyalásokat folyta 
tott. A Japán Kommunisu 
Párt részéről a tárgyalásokon 
Tomio Nishizawa, a Közpon-
ti Bizottság elnökségének és 
titkárságának tagja, Koichir 
Veda, a Központi Bizottság 
titkárságának póttagja, a KL 
politikai tervező bizottságá-
nak vezetője és Shunich 
Nishizawa, a Világpolitikai 
anyagok c. folyóirat főszer-
kesztője vett rész t Magyar 
részről a tárgyalásokon Pul 
lai Árpád, az MSZMP KL 
titkára, Gyenes András, a 
MSZMP külügyi osztályánál, 
helyettes vezetője és Vargt 
István, az MSZMP KB kül-
ügyi osztályának munkatár-
sa volt jelen. 

A Japán Kommunista Párt 
és a Magyar Szocialista 
Munkáspárt delegációja 
őszinte, elvtársi légkörben 
folytatta tárgyalásait Véle-
ménycserét folytattak a nem-
zetközi helyzet közelmúltban 
történt fejleményeiről, 
amelynek középpontjában az 
amerikai imperialisták viet-
nami agressziója áll. Megvi-
tatták a nemzetközi kommu-
nista és munkásmozgalom-
mal, valamint az antiimpe-
rialista demokratikus moz-
galmakkal kapcsolatos kér-
déseket és egyéb a két pártot 
kölcsönösen érdeklő problé-
mákat. 

Mindkét fél aláhúzta az 
amerikai imperialisták viet-
nami agressziója ellen küz-
dő vietnami nép harcának 
rendkívül fontos nemzetközi 
jelentőségét és teljes támo-
gatásáról biztosította a viet-
nami népe t 

A TOT elnökségének ülése 
A Termelőszövetkezetek 

Országos Tanácsának elnök-
sége pénteken ülést tartott. 
Az ülésen részt vett és fel-
szólalt Losonczi Pál, az Elnö-
ki Tanács elnöke. Szabó Ist-

terjesztette elő a termelőszö-
vetkezetek 1967. évi szocia-
lista munkaversenyének 
eredményeit, és javaslatot 
tett a legjobbak kitüntetésé-
re. Virág István, a TOT fő-

vánnak, a TOT elnökének titkár-helyettese a termelő-
megnyitója után dr. Simka szövetkezetek vezetőinek ja-
István titkári beszámolója vadalmazására készített 
alapján az elnökség megtár- irányelv-tervezetet ismertet-
gyalta a termelőszövetkezetek te. Az elnökség az elóter-
1967. évi gazdálkodásának jesztéseket megvitatta, elío-
az 1968. évi tervének tapasz- gadta, s határozatot hozott, 
ta la ta i t 

A beszámoló után Belgyár 
András, a verseny és propa 

hogy a szükséges kiegészítés 
után azokat az április 22— 
23-án összeülő Országos Ta-

ganda bizottság elnöke nács elé terjesszék. 

Uj határátkelőhely 
A Vám- es Pénzügyőrség a nemzetközi forgalom szá-

országos parancsnokságán rnára. Az ú j határátkelő-
kapott tájékoztatás szerint helyen csak személyforgalom 
április 6-án tíz órakor a bonyolítható le, autóbuszok 
m a g y a r - r o m á n államhatá- ^ ] m a

e h
t | [ 0 f 1 P Í á r m ű v e k í o r " 

ron Nagylak-Nadlac útvo- ' A z . / a t k e I ő h e l y n é l a h a _ 
nalon ideiglenes jelleggel u j tárt éjjei-nappal át lehet 
közúti határátkelőhely nyilik lépni. 

Magyar- indiai 
kereskedelem 

Dr. Bíró József külkeres- reskedeimi forgalom, elsősor. 
kedelmi miniszter Dines ban a magyar kivitel növelé-
Singn indiai kereskedelmi sére és a gazdasági kapcso-
miniszterrel folytatott tárgya- latok erőteljesebb kifejleszte-
lásai eredményesen befeje- sére. Megállapodtak abban 
ződtek. is, hogy az 1970 végén lejá-

Április 4-én, a tárgyalások ró hosszúlejáratú árucsere-
befejezese alkalmával, a két forgalmi és fizetési egyez-
miniszter jegyzőkönyvet írt mény további meghosszabí-
alá, melyben kifejezték a 
két kormány szándékát a ke-

lásáról még ez évben dönte. 
ni fognak. 
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